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Pluszak

Folia animacyjna „Różne przygody Gąski Balbinki”, reż. L. Marszałek, 1959. 
Zbiory Muzem Dobranocek w Rzeszowie



Rysunki uczennic kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie; 
wychowawczyni Jadwiga Kawa 

Czesław Piotr Kondraciuk

Ko1ęda 

„Lulajże Jezuniu, 
lulajże 1ulaj”... 
Ty, psotny wietrzyku 
po polach hulaj! 

Przez wioski i miasta, 
pędź niczym rumak, 
graj wszystkim kolędę 
na złotych strunach. 

Zaśpiewaj donośnie 
„wśród nocnej ciszy”, 
może cię Malućki 
w niebie usłyszy. 

Regina Nachacz

Rodzinne święta
 
Zgromadzona dziś rodzina
dawne Wigilie wspomina,
łamie łzy białym opłatkiem
chwile szczęśliwe i rzadkie...
 
Pokrzepiona po wieczerzy
na pasterkę nocą bieży,
by wychwalać Boże Dziecię,
upragnione na tym świecie!
 
Ukojona mocą Nieba
woła – Jezu, winy przebacz!
I dziękuje na kolanach
za błogosławieństwo Pana! 

Rys. Maksym Semoczko, lat 5; opiekunka Agnieszka Kuczma; 
Gminne Przedszkole w Malawie

Rys. Kaja Rogala

Rys. Lenka Król



Nina Opic

Roztańczone kredki

Było to w grudniu. Na rzeszowskich ulicach świeciły się dumnie kolorowe światełka, ogromna 
choinka domagała się ciągłego zachwytu, a  mamy wyciągały z  szuflad zeszyty z  przepisami na 
pyszne makowce, serniki i pierniczki. Dzieci pisały listy do Mikołaja i starały się być grzecznymi, 
aby dostać dużo prezentów. 

– Tak leżymy i leżymy w tej szufladzie i nikt nie 
chce się z  nami pobawić – żaliła się mała różowa 
kredka.

– Ja tam cały czas rysuję choinki – wtrąciła się 
zielona kredka.

– No tak, bo choinki są zielone i dlatego ciągle 
je rysujesz. Ja jestem brązowa i nie nadaję się do ry-
sowania świątecznej choinki – smutno westchnęła 
brązowa kredka.

– Wiecie co? Urządźmy sobie kolorowy, kred-
kowy bal! Narysujmy to, co najbardziej lubimy – powiedziała różowa kredka.

– Naprawdę? – wykrzyknęły kredki.
– Tak. Niech to będą wesołe, kolorowe obrazki, a później damy je dzieciom, a one dadzą tym, 

kogo lubią i od razu będzie wesoło.
– No to zabieramy się do kredkowania! – zawołały wszystkie kredki i zaczęły rysować wesołe 

obrazki.
Tak rysowały, rysowały, że z tej pracy to nawet sobie swoje kredkowe noski połamały, ale za to 

powstało kilka wesołych obrazków, które podarowała mi mała uśmiechnięta dziewczynka. I nawet 
narysowane kolorowe kwiatki też się uśmiechają. Popatrzcie sami!

Rys. Lilia Kacperczyk, lat 4

Dziennikarsko-patriotyczna choinka wykonana przez dzieci z klasy 2c Szkoły Podstawowej nr 25 
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa 



Czas prezentów
Grudzień to czas świętowania i prezentów, ale także podsumowań, 

wspomnień i planów na przyszłość. W przyszłym roku Muzeum Dobra-
nocek będzie obchodziło dziesiąte urodziny i już teraz przygotowujemy 
się do tej doniosłej rocznicy. Najlepszym prezentem urodzinowym dla 
instytucji są nowe eksponaty do zbiorów i dlatego prowadzimy intensywne poszukiwa-
nia, by nowa wystawa była bogatsza i jeszcze bardziej interesująca.

Od początku działalności poszuku-
jemy na rynku antykwarycznym przed-
miotów związanych z  realizacją filmów 
animowanych dla dzieci, a także nawiązu-
jemy współpracę z  twórcami oraz kolek-
cjonerami, aby pozyskać kolejne perełki 
do naszej kolekcji. Udało się zakupić na 
aukcjach internetowych czy pozyskać 
w  darze od twórców, przyjaciół muzeum 
i zwiedzających bardzo wiele cennych rze-
czy. Zachęcam do przejrzenia domowych 
szuflad, być może uda się odnaleźć coś cie-
kawego do zbiorów muzeum.

Czasem negocjacje z  właścicielami 
eksponatów trwają bardzo długo, zwłasz-
cza gdy chodzi o unikatowe pamiątki bli-
skie sercu, z  którymi ciężko im się roz-
stać, a czasem niespodziewanie trafiają się 
niezwykłe okazje i możliwość pozyskania 
całych serii folii animacyjnych, projektów, 
a  nawet lalek filmowych. Wtedy trzeba 

szybko podejmować decyzję o zakupie, by nie przepuścić okazji.
Rzadko kiedy trafiają się pamiątki w stanie idealnym gotowe do oprawy i ekspozycji. 

Po zakupie eksponaty często muszą trafić do konserwacji, by zostały wyczyszczone, na-
prawione i zabezpieczone, jak to miało miejsce z zakupionymi do zbiorów oryginalnymi 
lalkami filmowymi projektu Adama Kiliana z animacji „Kocmołuszek” oraz „Przygody 
Rycerza Szaławiły” czy foliami animacyjnymi z „Przygód Gąski Balbinki” otrzymanymi 
w darze od rzeszowskiego kolekcjonera Mariusza Kmity.

Kilkoma skarbami, które w przyszłym roku trafią na zmodernizowaną z okazji uro-
dzin wystawę stałą Muzeum Dobranocek, chcę się podzielić już dziś. Reszta niech pozo-
stanie niespodzianką. Mam nadzieję, że zaciekawią one i zachęcą do odwiedzin. Dzie-
siąte urodziny będziemy świętować cały rok, a otwarcie zmodernizowanej wystawy stałej 
planujemy w połowie maja.

Katarzyna LUBAS,
dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Lalka filmowa „Kocmołuszek”, reż. E. Sturlis. 
Zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie



TEATR MASKA
spektakle w grudniu 2018 i styczniu 2019
 y O mniejszych braciszkach św. Franciszka (scena 

Kacperek)
 y Opowieść wigilijna
 y Dokąd pędzisz, koniku? 
 y Najmniejszy samolot na świecie
 y Akademia Pana Kleksa
 y Czasoodkrywanie
 y Zemsta
 y Teraz tu jest nasz dom

Karol Dickens

OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA

Adaptacja i  reżyseria Czesław 
Sieńko, scenografia Izabela To-
roniewicz-Wyszomirska, muzy-
ka Robert Łuczak, choreografia 
Marta Bury. Obsada: Malwina 
Kajetańczyk, Jadwiga Domka, 
Ewa Mrówczyńska, Kamila Ol-
szewska, Natalia Zduń, Kamil 
Dobrowolski, Henryk Hrynie-
wicki, Tomasz Kuliberda, Bogu-
sław Michałek, Robert Luszow-
ski, Andrzej Piecuch

Co jest najważniejsze 
w  życiu? Dla bohatera naszej 
opowieści, Ebenezera  Scrooge’a, 
najważniejsze są pieniądze 
i  z  każdym mijającym rokiem 
staje się coraz bardziej niewolni-
kiem swojego bogactwa. Czy jest 
dzięki temu szczęśliwy? I  pew-
nie nie zmieniłby nic w  swoim 
życiu, gdyby nie pewna niezwy-
kła wigilijna noc i  szczególni, 
choć nieco przerażający goście 
– duchy przeszłych, obecnych 
i przyszłych świąt Bożego Naro-
dzenia. 

35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (17) 86 26 808, 86 25 717, 

faks (17) 86 22 407
www.teatrmaska.pl

e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
Biuro Organizacji Widowni:

tel. (17) 85 01 360, 85 20 614, 85 01 365



Czesław Piotr Kondraciuk

Zimowy taniec

Wiatr panią Zimę
wziął za bary,
trwa pląsanina 
już od rana,
dźwięczą klarnety 
i fanfary –
Mróz gra fantazję
na organach.

W tej bieli pędzą 
białe sanie
i słychać rżenie
białych koni:
to najpiękniejszy
Zimy taniec,
co śnieżynkami 
przestrzeń goni.

Kinga Nosal-Piotrowska

Grudzień dla Azora

Grudzień! Grudzień! Przyszedł grudzień! 
Radują się wszystkie dzieci, 
ale Azor, co śpi w budzie,  
nie jest wesół, gdy śnieg leci. 
W łapki zimno, skóra cierpnie, 
kiedy zima smaga wiatrem, 
więc z tej budy niezbyt chętnie 
chce wyściubić nos czy łapkę. 
O bałwanie słyszeć nie chce, 
lodowisko nie dla niego, 
Śnieżna bitwa? – aż się trzęsie. 
Pies na sankach? – coś takiego! 
Może choć Mikołaj Święty 
zajrzy, kto w tej budzie mieszka? 
Azorkowi da prezenty – 
dużą kość z kawałkiem mięska. 
Albo kocyk da z posłaniem, 
takie miłe legowisko – 
już go męczy to czekanie, 
niecierpliwe z niego psisko. 
Przyszła wreszcie na to pora, 
nie Mikołaj, ale pani
już do domku psiaka woła, 
da posłanie i nakarmi. 
Teraz Azor rad jest zimie, 
już nie taka sroga z okna, 
nawet chętnie sanki przypnie 
i w kuligu z dziećmi pogna. 

Prace uczennic kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa Rys. Tosia Piotrowska, lat 9

Rys. Zuzia Fluda

Rys. Marta Stępień



Czesław Piotr Kondraciuk
SMUTNA KRÓLEWNA (4)

Król z wielką uwagą przyglądał się twarzy młodzieńca, jego długim kędzierzawym 
włosom złocistym kolorem spadającym na ramiona i  oczom zdradzającym bystrość 
i odwagę. Był pewny, że ten młody człowiek nie zawiedzie. Przerywając milczenie, po-
wiedział, że nigdy mu tej decyzji nie zapomni, a po skończonej misji sowicie wynagrodzi. 

– Wasza Wysokość, nie dla nagrody to czynię ani zaszczytów. Takie postępowanie 
nie jest godne rycerza. Czynię to z po-
trzeby serca, z rycerskiej uczciwości...

– A jednak po dobrze spełnionym 
zadaniu nagrodzę – zakończył rozmo-
wę król. 

Opuszczając komnatę, cały czas 
rozmyślał o tym skromnym człowieku, 
który nie wahał się poświęcić swojego 
życia, by uratować radość drugiemu 
człowiekowi. – No, no – mruczał pod 
nosem. – W  ciekawych czasach przy-
szło mi rządzić krajem – stwierdził, 
zamykając za sobą drzwi pałacowej 
komnaty.

* * *
Po krótkich przygotowaniach, wczesnym rankiem grupka uzbrojonych w  miecze 

i kusze jeźdźców wyruszyła w daleką drogę. Przewodził jej rycerz Przemko Białogłowy, 
który cały ciężar wyprawy wziął na swoje barki. Już z daleka widać było obwieszone ju-
kami zapasowe konie, co wyraźnie świadczyło, że jeźdźcy mają do pokonania kawał dro-
gi. Grupę stanowili: Przemko wraz ze swoim wiernym giermkiem Zanobim oraz trzej 
rycerze, których osobiście wybrał Białogłowy. 

Jeźdźcy wybierali mało znane trakty prowadzące w kierunku północnym kraju, dając 
tym samym do zrozumienia, że nie chcą być zauważalni dla otoczenia. Skrzętnie omijali 
wszelkie osady oraz większe zbiorowiska ludzkie, kryjąc się w lasach i zaroślach. Jak się 
później okazało, podróż nie należała do łatwych. Wymagała wielu wyrzeczeń i  trudu. 
Oni jednak byli przekonani, że tylko takim sposobem mogą dotrzeć do celu. 

Na miejsca odpoczynku zawsze starali się wybierać zasoby leśne, niedostępne zarośla 
gwarantujące pewne i  bezpieczne schronienie. Nie rozniecali ognisk. One mogły ich 
zdradzić, a tego przecież nie chcieli. Posilali się suchym prowiantem, solonym mięsem 
i chlebem w postaci sucharów moczonych w wodzie. 

Wędrowiec zabezpieczył ich w bardzo dokładny szkic miejsca, do którego od kil-
ku dni zmierzali. Podróż przebiegała zgodnie z planem. Przemko okazał się świetnym 
znawcą terenu, wspaniałym przywódcą i nieocenionym przyjacielem. Nawet w najtrud-
niejszych chwilach wykazywał rozwagę, opanowanie i spryt.

Manowce były już bardzo blisko. Wiele o nich słyszeli, jednak to, co mogli dotych-
czas zauważyć, znacznie przekraczało ich wyobraźnię.

cdn.

Rys. Maksiu Kłoda kl. 2c Szkoły Podstawowej nr 25 
w Rzeszowie; wychowawczyni Jadwiga Kawa
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Z księżycem uśmiechniętym
niejedna gwiazdka świeci,
dobry Mikołaj Święty
jedzie do dobrych dzieci!

Ref.
Wyczekuję ciebie
Święty Mikołaju,
już gwiazdki na niebie
w okienko mrugają!

Ref. Wyczekuję ciebie…

Cudowne wiezie dary – 
autka, lalki, słodkości.
I chociaż bardzo stary,
co roku w domach gości!

Ref. Wyczekuję ciebie…

Rys. Emilia Kurek, lat 6; opiekunka Teresa Lampart-
Halaburda; Gminne Przedszkole w Malawie

Niestraszna zima sroga,
wędrówki po tym świecie,
ani daleka droga –
on dzieci kocha przecież!

Ref. Wyczekuję ciebie…
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